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Európsky rok kultúrneho dedičstva v múzeu

Každoročne sa od roku 1991
konajú pod záštitou Rady Európy v priebehu mesiaca september približne v 50 štátoch
Európy Dni európskeho kultúrneho dedičstva (European
Heritage Days). Na Slovensku
sú organizované od roku 1993.
Prostredníctvom rozličných aktivít a projektov chcú zúčastnené subjekty pripomínať širokej
verejnosti význam a bohatstvo
európskeho kultúrneho dedičstva. Podujatie tiež prispieva
k zviditeľneniu miest a obcí
v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, keďže Združenie historických miest a obcí
Slovenska bolo poverené koordinovaním aktivít. Západoslovenské múzeum sa pravidelne
zapája do podujatia bezplatným
sprístupnením svojich návštevníckych priestorov či prípravou
špecializovaných akcií.
V snahe podnietiť ešte viac
ľudí, aby objavovali a spozná-

nému mohlo zdať. Oblasť
múzejníctva podobne ako
každú profesionálnu sféru
vymedzujú zákonné normy,
ktoré sú v súčasnosti zosúlaďované s európskymi.
V činnosti múzeí sa uplatňujú
štandardizované
postupy,
ktoré z nich tvoria špecifické
inštitúcie. Napriek tomu, že
sa múzeá môžu zameriavať na
akvizíciu rozličných predmetov, ich podstata je rovnaká:
inštitucionalizovaná odborná
správa kultúrneho dedičstva.
Na pohľad jednoduchá, nekomplikovaná záležitosť: veď
kto by si nevážil, nepodporoval a nezaujímal sa o veci,
ktorých sa dotýkali ruky dedov
a otcov? Správu kultúrneho
dedičstva ovplyvňujú mnohé
faktory – od typu zriaďovateľa, priestorových možností,
finančného zabezpečenia až
po ľudský faktor. Ponímanie
múzeí v zahraničí zahŕňa aj
možnosť (nestanovenú zákonom), ak múzeum spravuje
vo svojom zbierkovom fonde
predmety prepojené s regiónom, prevziať úlohu centra
jeho interpretácie (24. generálna konferencia ICOM, Miláno
2016). Západoslovenské múzeum v Trnave ako inštitúcia
zriadená samosprávnym regiónom, financovaná z verejných zdrojov a vykonávajúca
činnosť v záujme verejnosti,
má vzhľadom na rozsah, zlo-

vali kultúrne dedičstvo Európy
a posilniť ich pocit príslušnosti
k spoločnej európskej rodine,
Európska komisia vyhlásila
rok 2018 za Európsky rok
kultúrneho dedičstva. Má byť
zameraný na deti a mladých
ľudí, ktorí sa stanú strážcami
dedičstva pre nasledujúce
generácie. Dôraz bude kladený na výchovnú hodnotu
kultúrneho dedičstva a jeho
prínos k trvalo udržateľnému
hospodárskemu a sociálnemu
rozvoju. V rámci Európskeho
roka budú podporované inteligentné spôsoby ako udržiavať,
riadiť a opätovne využívať európske kultúrne dedičstvo.
V Západoslovenskom múzeu
si uvedomujeme, že ochrana
kultúrneho dedičstva je alfou
a omegou jeho činnosti. Nie
je to však náhodné, bezúčelné hromadenie a skladovanie
predmetov z dôb minulých
ako by sa nezainteresova-

Pohľad do interiéru Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je
súčasťou budovy Západoslovenského múzea (foto: Tomáš Vlček)

ženie svojich zbierok a výsledky viac ako šesťdesiatročnej
ochrany kultúrneho dedičstva
všetky predpoklady na to,
aby bolo strategickým bodom
okolitej kultúrnej krajiny a jej
komunity.
V Európskom roku kultúrneho dedičstva múzeum pripravuje pre návštevníkov výber zo
svojho múzejného zbierkového
fondu prostredníctvom viacerých prezentácií (program
plánovaných podujatí múzea
na rok 2018 na strane 7). Paradoxne práve počas tohto roka
múzeum pokračuje v ochrane
zbierok pred záujmovými
skupinami, ktoré sa mylne
domnievajú, že múzeum je záložňou, z ktorej sa dajú predmety podľa uváženia a potreby
kedykoľvek vybrať. 
Daniela Čambálová

Vojtech Novotný, umelecký rezbár z Piešťan
Od decembra 2016 môžu návštevníci Západoslovenského
múzea v Dome Hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
obdivovať pamätnú izbu venovanú rímskokatolíckemu kňazovi a prvému biskupovi na poste apoštolského
administrátora Mons. ThDr. Pavlovi Jantauschovi s názvom PRO VERITATE CUM CARITATE – S LÁSKOU ZA PRAVDU.
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Nápaditý maľovaný nábytok
slovenskej izby z pozostalosti
Mons. Pavla Jantauscha pochádza z dielne umeleckého
rezbára Vojtecha Novotného
z Piešťan (23. august 1884 - 3.

máj 1958). Práve v čase pôsobenia biskupa Jantauscha na
poste apoštolského administrátora v Trnave začala spolupráca biskupskej rezidencie
s Kostolným a nábytkárskym

Vojtech Novotný, umelecký rezbár. Zdroj: Ing. František Gregor

Vojtech Novotný pri spovednici
(pri bráne svojho domu), ktorú
vytvoril pre Katedrálu sv. Martina
v Spišskej Kapitule. Zdroj: Anna
Kovaľová

Ponukové listy z katalógu nábytkárskej dielne umeleckého stolára
Vojtecha Novotného z Piešťan.
Zdroj: Ing. František Gregor

Pamätná izba Mons. Pavla Jantauscha v Dome hudby M. Sch.
Trnavského

Hlavičkový papier Kostolné a nábytkové stolárstvo Vojtecha Novotného. Zdroj: Anna Kovaľová

stolárstvom v Piešťanoch. Na
základe biskupovej požiadavky
vyhotovilo stolárstvo mobiliár pre
novovybudovaný kláštor Pia IX. vo
Vrbovom, kde sídli dodnes kongregácia sestier premonštrátiek.
Jeho stolárske majstrovstvo sa odrazilo aj na vnútornom zariadení
kaplnky zasvätenej Panne Márii,
ktorá je súčasťou kláštora. Pri pravom múre kaplnky je umiestnený
náhrobok zakladateľa kláštora Dr.
P. Jantauscha, ktorého autorom je
sochár, piešťanský rodák, Valér
Vavro (1911 – 1994).
Vojtech Novotný sa umeleckému rezbárstvu venoval už počas
štúdia v Budapešti a vo Viedni
a po absolvovaní praxe získal
osvedčenie Slovenského zväzu
výtvarných umelcov. V roku 1908
si zariadil stolársku dielňu na
Radlinského ulici číslo 39 v Piešťanoch. Okrem klasického nábytkárskeho stolárstva sa venoval
najmä umeleckému rezbárstvu
určenému pre kostoly. V roku
1913 sa oženil s Annou Drevennákovou z Vrbového a mali
spolu 6 detí, synovia Štefan a Ján
pracovali v stolárstve spolu s otcom. Krátko po svadbe vyhotovil
vyrezávaný oltár a spovednicu
pre Kostol svätého Martina vo
Vrbovom. Z jeho dielne vyšli
vyrezávané spovednice určené
pre katedrálny kostol Svätého
Martina v Spišskej kapitule, či
zreštaurovaný mobiliár v Hronskom Beňadiku. Fotografia spovednice, ktorá vznikla tesne pred
jej odvozom na Spiš, sa stala
súčasťou hlavičky firemného papiera Kostolného a nábytkového
stolárstva Vojtecha Novotného.
Svoje stolárske umenie uplatnil pri tvorbe reprezentačného
nábytku pre Prezidentský palác
v roku 1939. V archíve jeho vnučky Anny Kovaľovej sa nachádza
splátkový výkaz zo dňa 27. decembra 1939 na stolárske práce
pre prezidentskú kanceláriu. Dňa
2. marca 1954 bol Vojtech Novotný
menovaný majstrom umeleckých
remesiel v odbore umeleckého
rezbárstva.
V roku 1936 si dal vyhotoviť
u uznávaného rezbára nábytok
v štýle slovenskej izby do svojej
pracovne na Arcibiskupskom úrade biskup Pavol Jantausch. Podľa
testamentu spísaného krátko pred
svojou smrťou dňa 28. júna 1947
v nemocnici v Trnave daroval nábytok z dvoch slovenských izieb
svojim neteriam Konštancii Jindrovej z Trnavy a Márie Gregorovej
z Vrbového. Rok po smrti biskupa
Jantauscha v lete v roku 1948
nábytok previezol do biskupovho
rodiska do Vrbového Jozef Kubala,

Mons. Dr. Pavol Jantausch v kruhu svojich príbuzných – dcér jeho sestry Anny Kubalovej s rodinami. Zdroj: Ing. František Gregor

V. Novotný s manželkou Annou rod. Drevennákovou. Zdroj: Anna Kovaľová

Spolu s deťmi, so synmi Štefanom a Jánom a štyrmi dcérami. Zľava najmladšia z detí Štefánia, Anna, Mária a Alžbeta. Zdroj: Anna Kovaľová

manžel biskupovej sestry Anny
(1877 – 1923), drobný trnavský živnostník. Po smrti Márii Gregorovej
z Vrbového (1868 – 1946) zdedil
nábytok jej syn František Gregor,
ktorý ho následne dal previesť do
svojho bydliska do Košíc a zariadil
si ním hosťovskú izbu. Nábytok
postupne reštauroval a premaľoval, vďaka čomu je nábytok v súčasnosti vo veľmi dobrej kondícii.
Pri výzdobe skrine, postele
s nočným stolíkom, pracovného
stola a kľačadla Vojtech Novotný
čerpal z ľudovej tvorby, pričom
florálna ornamentika pochádza
pravdepodobne z vrbovských krojových výšiviek.
Pamätná izba Mons. ThDr.
Jantauscha je venovaná nie len
životu a dielu biskupa, ale zároveň
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je ukážkou umeleckého a tvorivého ducha rezbára Vojtecha Novotného, ktorý zanechal svoj odkaz
v mnohých sakrálnych objektoch
na Slovensku. 
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Machatovi vyšila košeľu do filmu Červené víno - Spomienky vyšívačky
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
bola v minulosti známa šikovnými vyšívačkami. Už vyše 80-ročná Terézia Vavrincová bola
jednou z nich. Prvé vyšívačské
skúsenosti získala od profesionálnej vyšívačky zo susedstva
Magdalény Bernadičovej. Na
objednávku začala vyšívať ako
14-ročná pre obchodníčky s ľudovými výšivkami Čaplovú a Krivosudskú, ktoré chodili výšivky
predávať až do Prahy. Bol to
predovšetkým interiérový textil
- obrusy, behúne, prestierania,
dečky. Látku, bavlnky na vyšívanie i vzor výšivky zabezpečili
obchodníčky. Keď mala Terezka
pätnásť rokov, vyšila záclony
s bielou plnou dierkovou výšivkou a technikou anglickej madeiry zvanej ľudovo „na rezance“.
Ústredným motívom bola rozložitá kytica so strapcami hrozna.
Tieto záclony dodnes ochraňuje
vo svojich zbierkach Západoslovenské múzeum v Trnave. Ako
dievča z bohatej rodiny mala čas
vyšívať len v zime, keď nebolo
toľko roboty na hospodárstve.
Jej rodina vlastnila až dvanásť
hektárov poľa, rozsiahlu zeleninovú záhradu a vinohrad. V lete
roku 1947 zahynul Terezkin otec
Imrich Belica počas likvidácie
munície, ktorá ostala ešte v chotári Hrnčiaroviec po druhej svetovej vojne. Na veľké hospodárstvo ostali len ženy. Po nástupe
komunizmu to mali ťažké, lebo
Terezkina mama Anna Belicová
nechcela vstúpiť do družstva.
Zažili všelijaké ústrky, ani Terezka nemohla ísť ďalej študovať.
V roku 1955 sa vydala za mladého účtovníka Rudolfa Vavrinca.
Ten keď si chcel zamestnanie
udržať, musel svokru presvedčiť, aby vstúpila do družstva.
Terezkina mama vtedy ustúpila.
Manželia Vavrincoví mali spolu
postupne šesť detí. Na vyšívanie
pri mnohodetnej rodine neostávalo pani Vavrincovej toľko času,
akoby bola chcela. Ešte keď čakala prvé dieťa stihla si vyšiť výbavičku do kočíka. Keď sa s ním
potom prechádzala po Trnave,
pútala vyšívanými poduškami
pozornosť okoloidúcich. V roku
1967 bol príbuzný z ich rodiny
vysvätený za kňaza. Pani Vavrincová mu k primíciám vyšila
technikou „na výrezy“ nádhernú kňazskú košeľu s motívmi
kalichov, monštrancií, strapcov
hrozna a ruží. Vzor výšivky na
košeľu vykreslila neobyčajne
talentovaná
predkresľovačka

vzorov Magdaléna Krchňáková
z Trnavy. Dávali si k nej vypisovať vzory ženy z dedín zo
širokého okolia. Bola natoľko
obľúbená, že nemala núdzu
o objednávky. Pani Vavrincová
spomína, že keď si bola raz u nej
dať vypísať vzor, pani Krchňáková ju poprosila, aby jej išla kúpiť
chlieb, lebo ona sama nemá čas.
V ten deň bola pani Vavrincová
už jej sedemnástou zákazníčkou
a to bolo iba jedenásť hodín
pred obedom!
V Hrnčiarovciach nad Parnou
sa kedysi veľa vyšívalo zlatou
niťou cez kartón. Pani Vavrincová si okrem Magdalény
Bernadičovej pamätá na vyšívačky Františku Cíferskú, sestry
Majtánové, Annu Sabovú a invalidnú Rózinku. Na reliéfnu
výšivku zlatou niťou bolo treba
vysekať vzor z kartónu. Keďže
to bola fyzicky náročnejšia práca, vykonávali ju muži. V Hrnčiarovciach to boli Kyselica
a Viskupič. Terézia Vavrincová
sama zlatou niťou nikdy nevyšívala, pretože v druhej polovici
štyridsiatych rokov 20. storočia,
keď s vyšívaním začínala sa už
zlatá niť kúpiť nedala. Sama
na textile uplatňovala výšivku
plnú dierkovú a „na rezance“,
v bielej, dvojfarebnej alebo
mnohými farbami hýriacej
kombinácii. Najviac je hrdá na
obrus s mnohofarebnými kvetmi usporiadanými do precíznej
kompozície.
V priebehu sedemdesiatych
rokov 20. storočia vyšívala i pre
ÚĽUV. Na začiatky svojej tvorby
pre ÚĽUV spomína : “Do Bratislavy som doniesla nejaké moje
výšivky, aby som sa mala s čím
preukázať. Zobrali ma s tým, že
keď ma budú musieť dva razy
napomenúť, tretíkrát sa už nebudú so mnou baviť. Boli veľmi
prísni, ale to bolo dobre. Naučila
som sa u nich väčšej precíznosti,
ani o jednu nitku som sa nesmela pomýliť. Tak som si musela
dávať sakramentský pozor, aby
to bolo všetko pekne vyšité. Väčšinou mi dávali vyšívať čatajskú
výšivku na obrusy a dečky. Jeden obrus som vyšívala mesiac,
niektorý aj päť týždňov. ÚĽUV
bol veľmi drahý, tu na Slovensku sa to tak moc nekupovalo,
veľa išlo do zahraničia.“ Keď jej
vážne ochorel manžel a musela
sa starať aj o nevládnu mamu,
s vyšívaním pre ÚĽUV prestala.
Československá
televízia
natáčala v sedemdesiatych ro-

Terézia Vavrincová s vyšívaným obrusom, rok 2017, archív ZsM

Detail záclony, ktorú vyšívala
Terézia Vavrincová ako 15-ročná,
rok 1948, archív ZsM
Terézia Vavrincová ako slobodné
dievča, začiatok päťdesiatych
rokov 20. storočia, rodinný archív
Terézie Vavrincovej

koch 20. storočia úspešný film
na motívy rovnomennej knihy
Františka Hečka Červené víno
o dramatických osudoch vinohradníckej rodiny Habdžovcov,
ktorý sa odohrával na západnom Slovensku v okolí Trnavy.
Pri natáčaní nemohli chýbať
ani obyvatelia Hrnčiaroviec,
medzi nimi aj pani Terézia Vavrincová, ktorá si na to spomína:
„Točilo sa v Pezinku a Svätom
Jure. My sme boli v komparze,
oblečení v krojoch. Keď bola
scéna na jarmeku, mala som
chodiť pomedzi predávajúcich,
akože si obzerám tovar. Bola
som aj pri svadobnej odobierke
Lucky, dcéry Silvestra Bolebrucha, ktorého hral Machata. Požiadali ma vtedy, aby som mu
za dva týdne vyšila košeľu. Ešte
ju tam hádam v televízii niekde
majú odloženú. Do filmu sa vtedy použilo veľa krojov z Hrnčároviec, aby to bolo autentické.“
Teréziu Vavrincovú ste mohli
ešte donedávna stretávať i na

3

Natáčanie filmu Červené víno,
v strede vzadu Terézia Vavrincová,
sedemdesiate roky 20. storočia,
rodinný archív Terézie Vavrincovej

trnavskom jarmoku, kde dlho
prezentovala svoje vyšívačské
umenie. V súčasnosti už pre
zdravotné problémy nevyšíva,
ale opatruje pre svoje deti na
pamiatku krásne vyšité obrusy,
rukávce a šatky, ktoré sú dokladom nielen jej zručnosti, ale
aj predchádzajúcich generácií
hrnčiarovských žien. 
Rozhovor s vyšívačkou Teréziou
Vavrincovou bol realizovaný v novembri 2017 a februári 2018.
Aneta Vlčková

Kolekcia dobových cestopisných fotografií - Egypt
V zbierke múzea sa nachádza zaujímavá staršia akvizícia devätnástich cestopisných fotografií nalepených na kartóne.
Predmety daroval v roku 1966 múzeu Trnavčan Kornel Mahr známy svojimi aktivitami v oblasti ochrany prírody. Do
historickej zbierky múzea ich prijal vtedajší historik Ovídius Faust, ktorý je autorom ich základného opisu.
Fotografie
sú
nalepené
na kartóne v pastelových

farbách vo formáte cca
330 mm x 460 mm. Štyri sú
situované na výšku, zvyšné na šírku. Pochádzajú
približne z obdobia rokov
1898 – 1910. Časť zachytáva staré egyptské a grécke
pamiatky fotografované na
archeologických náleziskách
či v múzeách. Prvú skupinu
tvorí niekoľko, v tej dobe súčasných turistických pamätihodností v Egypte a druhú
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zasa v Grécku. Egyptských
pamätihodností sa týka 10
a gréckych 9 obrázkov.
Fotografie z Egypta sú
označené číslom a dopl-

nené francúzskym textom.
Ten istý text je krasopisne
prepísaný rukou na kartón
pod nalepenú fotografiu.
Na kartóne je ručne narysovaný jednolinkový okraj
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okolo obrázku. Použité
je viacmiestne číslovanie,
ktoré poukazuje na pôvod
z väčšej série. Čísla obrázkov nenasledujú za sebou.
Jeden z obrázkov má vpravo
značku: Reiser (fotografia č.
6), väčšina je však označená vľavo značkou: Zangahi
(okrem fotografie č. 3).
Dobový turistický záber
z Egypta zachytil sochu
Mohameda Ali pašu (1769
– 1848), posledného tu-

znázorňuje napríklad detail basreliéfu s faraónom
Ramsesom II. a jeho otcom
Setim z chrámu Setiho I.
v Abydose (fotografia č.
2). Zbierka sarkofágov (fotografia č. 3) je fotografovaná ako dobové turistické
lákadlo múzea v Gíze.
Táto fotografia nám môže
upresniť datovanie, pretože
zbierka sa v paláci Ismaila
pašu v Gíze nachádzala len
medzi rokmi 1891 – 1902.
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nej verzii datovanej rokom
1906.
Južnejšie egyptské náleziská dokumentuje celkový pohľad na Luxor od
Nílu (fotografia č. 7) a pohľad na vykopávky mesta
Abú na ostrove Elefantína
v Asuáne (fotografia č. 6).
Fotografia označená ako
Philae Antinaos zobrazuje

Dobové reálie na začiatku 20. storočia dokumentuje obrázok z lovu
krokodíla na brehu Nílu
aj s pózovaním šiestich
domorodcov (fotografia č.
5) a tiež obrázok prístavu
a stavidla (brány) v Ismailii
(fotografia č. 9).
O
pôvode
fotografií
z Egypta toho veľa ne-

8
reckého
miestodržiteľa
(miestokráľa) v Egypte,
ktorá sa nachádza aj dnes
na veľkom námestí v Alexandrii (fotografia č. 1).
Ďalším je pohľad na prístav a ulicu s poštou v Port
Said, prístavu východne od
Alexandrie začiatkom 20.
storočia (fotografia č. 8).
Umelecké pamiatky starej egyptskej civilizácie

V roku 1902 bola ukončená
výstavba súčasnej budovy
nového múzea na námestí
Al-Tahír v Káhire, do ktorej
boli artefakty v tom istom
roku presunuté – dnes
Egyptské múzeum v Káhire. Dobovú fotografiu celkového pohľadu na kalifské
hrobky v Káhire (fotografia
č. 4) sa podarilo nájsť na
internete v mierne oreza-
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starú egyptskú architektúru
z chrámového komplexu
zasväteného bohyni Eset
(fotografia č. 10). Chrám
ležal pôvodne na ostrove
Pilak (Philae) južne od Asuánu ale dnes sa nachádza
na malom ostrove Agilkija.
Pri výstavbe Asuánskej
priehrady ho celý rozobrali
a medzi rokmi 1972 – 1980
presunuli asi o 300 m od
pôvodného miesta, kde by
ho inak zaliali vody priehrady.

vieme. Je možné, že boli
dovezené ako dobový suvenír neznámym cestovateľom, alebo sa používali
ako doplnkový vzdelávací
materiál. Podľa indícií
však vieme, že sú približne
z rokov 1900 – 1910. Slávny románový detektív Hercule Poirot pátral v týchto
miestach po vinníkoch
vraždy na Níle až približne
o štvrťstoročie neskôr. 
Simona Jurčová

Nová akvizícia múzea - dve vzácne tlače
Do historickej knižnice múzea minulý
rok pribudli dve staré a mimoriadne
vzácne tlače.

Prvou je Vita Interiore del V. servo di
dio monsig. D. Giovanni di Palafox e
Mendoza... D‘Innocenza Vendicata. 1.
zväzok, ktorý vyšiel v Ríme v roku 1772.
Autorom je Giovan Luigi Buongiuochi.
Je to mimoriadne raritná tlač, biografia
monsignora G. di Palafox e Mendoza,
v slovenských historických knižniciach
sa vôbec nenachádza. Obsahuje supralibros pápeža (heraldický znak majiteľa na vrchnej doske knihy), čiže kniha
pochádza zo súkromnej zbierky pápeža
Klementa XIV. a tým sa stáva unikátom.
Pápež Klement XIV. (nar. 1705, pápežom
1769 – 1774), vlastným menom Giovanni
Vincenzo Antonio Ganganelli, bol 249.
pápežom a je známy tým, že v roku 1773
rozpustil jezuitskú rehoľu. Na predsádke knihy sa nachádza malý fragment
inkunábuly (prvotlače z 15. storočia).
Druhá kniha nesie titul Indices Reales
Historici in Decreta Comitialia... Regvm
Hvngariae. 1. zväzok, ktorý vyšiel v
Budíne v roku 1806. Autorom je Martin
Juraj Kovačič zo Šenkvíc (1744 – 1821),
historik a úradník, ktorý študoval v Trnave. V roku 1774 bol pracovníkom univerzitnej knižnice v Trnave a v roku 1784
archívu uhorskej komory v Budíne. Bol
predstaviteľom inteligencie, ovplyvnenej
dielami francúzskych osvietencov a členom slobodomurárskej lóže. Je autorom

Titulný list knihy Indices Reales Historici
Pápežský supralibros na vrchnej doske knihy

prác z dejín školstva a práva. Tlačou vydal 25 svojich diel. Kniha Indices Reales
Historici... je vzácny geograficko-topografický súpis miest a krajov Uhorska
(vrátane Trnavy). Na Slovensku bola
doteraz evidovaná iba v troch exemplároch v Slovenskej národnej knižnici
v Martine.
Môžeme konštatovať, že obidve knihy
sú predmety vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty.
Zbierkotvorná činnosť spoločenských

vied, konkrétne historického knižného
fondu, je zameraný na tyrnaviká, slovaciká a staré a vzácne tlače 15. – 17.
storočia. Zakúpením spomínaných starých a vzácnych kníh napĺňame koncepciu múzea i jeho plán akvizícií. Tieto
predmety sú mimoriadne raritné nielen
na území Slovenska ale i celosvetovo.
Tlače boli zaradené do historickej knižnice múzea, ktorá je prístupná odbornej
verejnosti a slúži bádateľom a odborníkom v profilových oblastiach. 
Milan Ševčík

Nové prírastky odbornej múzejnej knižnice
Odborná knižnica Západoslovenského múzea v Trnave vznikla súčasne v počiatkoch budovania inštitúcie. Začala sa formovať ako študijný fond pre odborných pracovníkov. Neskôr sa vyprofilovala ako špeciálna knižnica so zameraním na
odborné činnosti múzea. Verejnosti je prístupná od roku 2002. Je v nej umožnené iba prezenčné štúdium. Sídli v budove
na Múzejnej ulici 2, oproti bočnému vchodu múzea. Knižničný fond obsahuje približne 21 900 knižných jednotiek z 20.
- 21. storočia so zameraním na históriu, regionálne dejiny, etnológiu, archeológiu, dejiny umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné vedy a knižnú kultúru.
V roku 2017 bolo získaných
159 knižničných jednotiek,
z toho 78 darom, 41 kúpou
37 výmenou. Tri pochádzajú z edičnej činnosti múzea.
V tomto roku získalo múzeum 72 knižničných jednotiek
darom z Historického ústavu
SAV v Bratislave. Jeho riaditeľ
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
daroval múzeu knihy z edičnej
činnosti Historického ústavu
SAV za ostatné roky. Ide najmä
o knihy z výskumov renomovaných historikov - zamestnancov
Historického ústavu SAV, ale aj
periodiká Historické štúdie
a História. Z titulov vyberáme
napríklad
ŠTEFÁNIK, Martin - LUKAČKA,
Ján. Lexikón stredovekých miest

na Slovensku. Bratislava : HÚ SAV,
2010.
FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Pôrodné asistentky
a ošetrovateľky na Slovensku
1918 - 1938. Bratislava : HÚ
SAV, 2015.
KOVÁČ, Dušan - KOWALSKÁ,
Eva - ŠOLTÉS, Peter. Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19.
storočí. Bratislava : HÚ SAV,
2015.
HOLEC, Roman. Štát s dvoma
tvárami. Bratislava : HÚ SAV,
2014.
FERENČUHOVÁ,
Bohumila.
Francúzsko a slovenská otázka
1789 - 1989. Bratislava : HÚ
SAV, 2008.
FERENČUHOVÁ,
Bohumila
- ROGUĽOVÁ, Jaroslava a kol.

Občianska spoločnosť a politická kultúra. Kapitoly z dejín
Slovenska 1918 - 1938. Bratislava : HÚ SAV, 2012.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid a kol.
„Pre blaho nášho ľudu,
všetkých našich kráľovstiev
a provincií.“ HÚ SAV, 2008.
SABOL, Miroslav. Dejiny dopravy
na Slovensku 1938 - 1948 (1950).
Bratislava : HÚ SAV, 2015.
CSÉFALVAY,
František
KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939 - 1945.
Chronológia
najdôležitejších
udalostí. Bratislava : HÚ SAV,
2007.
LONDÁK, Miroslav. Ekonomické reformy v Československu
v 50. a 60. rokoch 20. storočia.
Bratislava : HÚ SAV, 2012.
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Veľtrh Bibliotéka je každoročne miestom akvizície nových
titulov pre knižnicu múzea.
Minulý rok v novembri pribudli do odbornej múzejnej
knižnice napríklad tieto zaujímavé knižničné jednotky

Biografický lexikón Slovenska
M – N, zv. VI. Martin : SNK,
2017.
BADA, Michal. Slovenské dejiny
1526 -1780. Zv. II. Bratislava :
LIC, 2017.
Slováci a nástup socializmu.
Pramene k dejinám Slovenska
a Slovákov. Zv. XIII c. Bratislava : LIC, 2017.
ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Stratená
(m)óda. Bratislava : Slovart,
2016.

VAŠŠ, Martin. Bratislavská
umelecká bohéma v rokoch
1920 - 1945. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016.
HOMZA, Martin: Stredná Európa. Diel 1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014.
LETZ, Róbert a kol. Slovenské
územie v historickom kontexte. Martin : Matica slovenská,
2017. 

Herbárium
Breza previsnutá – Betula pendula je svetlomilný
strom, z ktorého od mája
do júna zbierame mladé
a zdravé listy. Sušia sa
rýchlo na tienistom mieste,
alebo pri umelom teple.
Odvar upravuje látkovú
premenu a je účinný na
liečbu chorôb vylučovacích
orgánov, reumu a dnu, pri
hromadení vody v tele, pri
paradentóze, kôrnatení tepien. Zvonka používame na
ekzémy, hubové a plesňové
ochorenia.

Viera Ohrablová

Škola ľudových remesiel
V roku 2018 Západoslovenské múzeum v Trnave pokračuje v kurzoch Školy ľudových
remesiel. Záujemcovia o maľbu
na hodváb si v priestoroch
múzea mohli dňa 24. februára
2018 od 14.00 hodiny vyskúšať
svoje umelecké schopnosti.
Lektorkou kurzu bola tentokrát
zamestnankyňa múzea Trnavčanka Tatiana Florišová, ktorá
sa maľbe na hodváb intenzívne

venuje už desať rokov. Pod jej
vedením sa účastníci kurzu
naučili maľovať na hodváb
akvarelovými farbami a ako
spomienku si odniesli so sebou vlastnoručne namaľovanú
šatku. Podujatie sa stretlo s nebývalým záujmom verejnosti,
takže je možné, že sa kurz
maľby na hodváb v Západoslovenskom múzeu bude v rámci
tvorivých dielní ešte v priebehu
roka opakovať. 



Maľba na hodváb



Národné kultúrne pamiatky na
Slovensku. Levoča. Diel 3. Bratislava : Slovart, 2016.
MÜLLER, Karel - VRTEL, Ladislav. Vocabularium internationale sigillographicum. Bratislava : Veda SAV, 2016.
LUKAČKA, Ján. Matúš Čák
Trenčiansky. Bratislava : Veda
SAV, 2016.
DUCHOŇOVÁ, Diana - FUNDÁRKOVÁ,
Anna.
Hrady
a hradné panstvá na Slovensku. Bratislava : Veda SAV,
2016.

Aneta Vlčková



Jahoda obyčajná – Fragaria
vesca je obľúbená pre svoje
sladké plody, ktoré zbierame
na lúkach v júni a v júli. Konzumujeme ich čerstvé, alebo
sterilizované ako kompóty,
džemy či sirupy. V čase kvetu
zbierame rozvíjajúce sa listy
s krátkou stopkou, ktoré sušíme v tenkej vrstve. Používame
ich v odvare pri žalúdočných
a črevných kolikách, zvonka
na rany a tiež ako kloktadlo pri
paradentóze a zápaloch ústnej
dutiny. 

Hluchavka biela – Lamium
album rastie na vlhkých
a tienistých miestach. Od
mája zbierame biele kvetné
lupienky bez kalicha alebo
nedrevnatú byľ. Sú náchylné
na zaparenie, preto ich sušíme rýchlo v tenkej vrstve.
Odvar pomáha pri poruchách
tráviacich orgánov, pri zápale
obličiek a močových ciest, pri
zápale dýchacích ciest, pri
poruchách menštruácie, pri
nespavosti. Zvonka ich používame na liečbu hemoroidov
a kožných chorôb.

Elena Zlatošová

V roku 2018 pripravujeme
 Sprístupnenie výstavy Minerály sveta (od 9. 3. 2018)
Výstava predstavuje výber zo
zbierky
Západoslovenského
múzea v Trnave. Vystavené sú
minerály nielen zo Slovenska
a Čiech, ale aj z významných
svetových lokalít. V mnohých
prípadoch ide o unikátne mineralogické ukážky z dnes už
zaniknutých svetových nálezísk. (9. 3. 2018 - 28. 2. 2019)
 Sprístupnenie výstavy
Zachránené poklady : zreš-

taurované historické tlače
z fondov ZsM (od 10. 4.
2018)
Výstava v Múzeu knižnej
kultúry venovaná historickým
tlačiam zo zbierky historickej
knižnice múzea, ktoré vyžadovali komplexný a odborný
zásah. Vďaka vlastným finančným zdrojom a príspevkom
z grantov Ministerstva kultúry,
resp. od roku 2016 príspevkom
z Fondu na podporu umenia
sa podarilo od roku 2006
zachrániť 15 starých tlačí.

Reštaurovanie sa realizovalo
v Slovenskej národnej knižnici
(odbor Ochrany fondov, Oddelenie reštaurovania a konzervovania) pod odborným
vedením Ing. Elišky Jindrovej
(do r. 2013 Ing. Márie Trnkovej). Štyri tlače zreštaurovali
súkromní reštaurátori Ing.
Alexandra Šamková a doc.
Ivan Galamboš.
(10. 4. 2018 – 25. 3. 2019)
 Noc v múzeu (19. 5. 2018)
Tradičné podujatie múzeí
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v Európe, noc otvorených
dverí a špeciálne podujatia
pre návštevníkov
Otvorenie expozície Tehla a tehliarstvo v Trnave (19. máj 2018
v rámci podujatia Noc v múzeu)
Nová expozícia múzea predstaví históriu tehliarstva a tehelní v Trnave, vystavené budú
exponáty od nepálených tehál
až po tehly so značkami trnavských výrobcov. Inštalovaná
bude v novom zrekonštruovanom priestore pivnice, ktorý je
zároveň prístupný výťahom.

 Vernisáž výstavy Slovania
a Avari na sever od Dunaja
(od 2. 6. 2018)
Výstava prevzatá z Podunajského múzea v Komárne,
autorom ktorej je Mgr. András
Csuthy, PhD. Dve etniká, dva
rôznorodé svety, spoločné
osudy. Výstava dokumentuje
spolužitie Avarov a Slovanov
na území dnešného Slovenska
a prezentuje unikátny materiál
starý viac ako tisíc rokov - od
obdobia príchodu prvých Slovanov na naše územie až po
vznik Veľkomoravskej ríše.
Návštevníci majú možnosť
vidieť množstvo artefaktov

zapožičaných z niekoľkých
inštitúcií. Väčšinu prezentovaných exponátov tvoria šperky,
súčasti odevov a konských
postrojov z drahých kovov, no
nechýbajú ani predmety dennej potreby, keramika alebo
zbrane.

 Sprístupnenie výstavy Michalec, Motulko, Filípek – fotografi Trnavy (od 16. 8. 2018)
Výber z fotografickej tvorby
troch autorov, ktorí sa v nej zaoberali aj fotografovaním mesta
Trnava a zanechali nám zaujímavé zábery. V koncertnej sále
budú vystavené ich fotografie,
ktoré sú dnes zbierkovými
predmetmi Západoslovenského múzea v Trnave. (16. 8. – 31.
12. 2018)

 Vernisáž výstavy Salón
2018, ZVUZS (1. 6. 2018)
Členská výstava Združenia
výtvarných umelcov západného Slovenska na tému
Oscilácie (1. 6. – 31. 8. 2018).
Prihlásení členovia vystavujú
formou bienále každý druhý rok
diela zo svojej najnovšej tvorby.

 Vernisáž výstavy k 50. výročiu augusta ´68 (16. 8. 2018)
Dokumentárna výstava dokumentačného, propagačného

Informácie
 Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3
Otváracie hodiny:
Ut – Pia 8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené
 Múzeum knižnej kultúry
Námestie sv. Mikuláša 10
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30
13,00 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

 Dom hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského
Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5
(budova prístupná aj pre imobilných
návštevníkov)
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
- na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané

Knižnica Západoslovenského Užitočné rady pre bádateľov
múzea v Trnave
 Na internetovej stránke múzea
Súčasťou Západoslovenského múzea
v Trnave je príručná knižnica, ktorá je
špeciálnou a odbornou knižnicou určenou
na prezenčné štúdium. Vznikla z pôvodnej
knižnice vytvorenej výlučne pre študijné
potreby pracovníkov. Študovňa je sprístupnená verejnosti od roku 2002 v budove na
Múzejnej ulici 2, oproti bočnému vchodu
múzea. Knižnica disponuje bohatým
knižničným fondom (21 634 knižných jednotiek) pochádzajúcim z 20.- 21. storočia.
Zameraný je najmä na archeológiu, históriu, regionálne dejiny, etnológiu, dejiny
umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné
vedy a knižnú kultúru.
Knižnica poskytuje knižničné a informačné služby interným a externým používateľom a bádateľom. Knižničný fond
je prístupný len na prezenčné štúdium
(v študovni).

sú v záložke Služby zverejnené informácie
pre bádateľov, v pdf formáte je dostupný
text bádateľského poriadku a cenník.
 Záujemca o bádanie vo fondoch Západoslovenského múzea v Trnave mailom
oznámi základné údaje: meno a priezvisko, názov vysielajúcej organizácie, účel
bádania (publikačný, prezentačný, študijný a pod.), predmet, resp. tému bádania
a kontakt alebo použije tlačivo Bádateľský
list z internetovej stránky a po vyplnení ho
zašle na adresu múzea.
 Žiadosť bádateľa posúdi riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave a po
schválení ju pridelí kompetentnému odbornému pracovníkom. Ak nie je známe
vopred, či sa požadovaný materiál nachádza v múzeu, bádateľský list vyplní žiadateľ až po mailovej komunikácii s odborným
pracovníkom, ktorý požiadavku na bádanie
vybavuje.

Fotografovanie
a filmovanie svadieb

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30 - prosíme objednať
13,00 - 14,30
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
Kontakt: zsmuzeum@zupa-tt.sk
tel.č.: 033/5512913
FB Západoslovenské múzeum v Trnave

 Advent v múzeu (2. 12. 2018)
Otvorenie expozície Dejiny
Trnavy (2. 12. 2018)
Nová expozícia o dejinách
Trnavy je venovaná nielen
dejinným udalostiam spätým
s najstarším slobodným kráľovským mestom na území
dnešného Slovenska, ale aj
bežnému životu Trnavčanov
v minulosti. Predstaví cechy
a remeslá, spolky, priemyselné
podniky a život v meste. 

www.zsmuzeum.sk

skupinové návštevy

skupinové návštevy

materiálu a fotografií z dní
okupácie Československa so
zameraním na Trnavu (16. 8.
– 31. 2. 2018)

Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok 8,00 – 12,00
tel. č: 033/5917345 (študovňa)
e-mail knižnica: zsm@mail.t-com.sk

Na vybratých miestach interiéru a exteriérov Západoslovenského múzea
v Trnave je možné snímať svadby.
Potrebné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke múzea.
V záložke Služby/Fotografovanie
a filmovanie je zverejnený cenník
a žiadatelia si môžu stiahnuť tlačivo
Žiadosť na snímanie svadby, vyplniť
ho a mailom zaslať na adresu múzea
zsmuzeum@zupa-tt.sk alebo priniesť
podpísané osobne do múzea. 
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